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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Jedná se o průměrně obtížné zadání.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno bez výhrad.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsahem je technická zpráva v obvyklém rozmezí, od úvodu pro závěr obsahuje 37 vysázených stran (46

normo-stran bez započítání obrázků).
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Technická zpráva má dobrou a logickou strukturu, jednotlivé kapitoly na sebe plynule navazují. Některé kapitoly

mohly být lépe členěny (např. kap. 6.1 "Použité technológie"). Kap. 5 "Návrh aplikácie" je poměrně stručná,
očekával bych zde např. více návrhových diagramů (alespoň diagramy tříd).

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Z typografického hlediska je technická zpráva s drobnými nedostatky (použití spojovníku místo pomlčky, vnořené

závorky, vkládání kódu mezi text, aj). Jazyková stránka se zdá býti v pořádku (zpráva je psána ve slovenském
jazyce, takže jsem nebyl schopen plně posoudit jazykovou správnost).

6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Seznam studijních pramenů obsahuje 14 položek. Jedná se většinou o knihy k v práci použitým technologií, což

je, vhledem k implementační povaze práce, v pořádku. Všechny položky seznamu jsou v textu práce odkazovány
a je jasný rozsah jejich použití. Seznam zdrojů je uveden v souladu s citačními zvyklosti a normami.

7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Výsledné programové řešení odpovídá zadání práce. Oceňuji provedení uživatelského rozhraní (vizualizaci

segmentů a napojení na strom a parametry). Řešení je funkční a přibližně srovnatelné s ne-webovou aplikací
FITLayout. Zdrojový kód je jen velmi málo komentován (třídy jsou okomentovány, ale jejich veřejné metody
nejsou, stejně jako obtížněji pochopitelné části kódu).

8. Využitelnost výsledků
 Výsledné programové řešení je využitelné v praxi, jako náhrada ne-webové aplikace FITLayout.
9. Otázky k obhajobě
 V kap. 7 "Testovanie a porovnanie funkčnosti" popisujete testování Vaší aplikace v porovnání s původní

aplikací FITLayout, nicméně popis (a ani testování) není moc formální. Bylo by možné testy popsat
přesněji a automatizovat (např. jednotkové testy RESTful rozhraní, testy porovnávající výsledky operací
mezi dvěma aplikacemi, aj.)? Pokud ano, popište jak; pokud ne, popište proč.

10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Technická zpráva obsahuje drobné nedostatky, stejně jako programové řešení. Celkově považuji práci za lehce

nadprůměrnou a navrhuji ji hodnotit stupněm velmi dobře (B).

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 7. června 2016
  .................................
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